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Abstract
Introduction: Knowledge is an essential element of an organization to achieve competitive advantage and 
maximum results. At present, the implementation of knowledge management in the field of medicine and 
public health management to establish a research-based health center is a very important issue. In this regard, 
cybernetic management seeks to eliminate traditional and inefficient structures and facilitate communication 
between departments and sub-systems within the organization. Cybernetic management means efficient and 
organized knowledge. Therefore, the present study was conducted to determine the cybernetic status and its 
relationship with knowledge management in the staff of Tehran School of Nursing and Midwifery.
Methods: The present study is descriptive cross-sectional and is a correlational study. The statistical population 
of this study includes all staff and faculty members of the School of Nursing and Midwifery, Tehran University 
of Medical Sciences. Data collection tool was a three-part questionnaire including personal information, 
cybernetic questionnaire and knowledge management questionnaire that was completed by self-report method. 
Research data were analyzed using SPSS software version 25.
Results:: Findings showed that the mean and standard deviation of cybernetic scores of the studied units were 
75.4 ± 12.3 in the desired range and also the mean and standard deviation of knowledge management scores 
of the research units was 63.3±10.2 which shows the average knowledge management. It has been above 
average. Also, the results showed that there is a significant direct relationship between knowledge management 
and dimensions of participatory decision making, flat structure, correct information flow, fair payment and 
cybernetic online education (P <0.05) and with organizational commitment and sense development. There is no 
significant relationship between ownership.
Conclusions: Findings of the present study showed that knowledge management is at a desirable level and also 
cybernetics is at a moderate level in employees. Therefore, there is a need for coherent planning to improve the 
cybernetic situation in organizations in order to take advantage of knowledge management.
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چکیده
مقدمــه: دانــش عنصــر اساســی یــک ســازمان بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی و حداکثــر نتیجــه مــی باشــد. در ایــن راســتا مدیریــت 
ــان بخــش هــا و سیســتم هــای فرعــی درون  ــد و تســهیل ارتباطــات می ــال حــذف ســاختارهای ســنتی و ناکارآم ــه دنب ســایبرنتیک ب
ســازمانی اســت. مدیریــت ســایبرنتیک بــه معنــای دانــش کارآمــد و ســازمان یافتــه اســت. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت 

ســایبرنتیک و ارتبــاط آن بــا مدیریــت دانــش در کارکنــان دانشــکده پرســتاری و مامایــی علــوم پزشــکی تهــران انجــام شــد. 
ــامل                                  ــش ش ــن پژوه ــاري ای ــه آم ــت. جامع ــی اس ــات مقطع ــوع مطالع ــتگی و از ن ــی- همبس ــر، توصیف ــش حاض روشکار:پژوه
ــزار گــردآوری  کلیــه کارکنــان و اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد. اب
داده هــا، پرسشــنامه ای ســه قســمتی شــامل اطالعــات فــردی، پرسشــنامه ســایبرنتیک و پرسشــنامه مدیریــت دانــش بــود کــه بــه روش 

ــرار گرفــت.  ــل ق ــه و تحلی ــزار SPSS ویرایــش 25 مــورد تجزی ــرم اف ــا اســتفاده ن خودگزارشــی تکمیــل شــد. داده هــای پژوهــش ب
یافتــههــا:یافتــه هــای پژوهش نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار امتیــازات ســایبرنتیک واحدهــای مــورد مطالعــه 75/4±12/3 
در حــد مطلوبــی و همچنیــن میانگیــن و انحــراف معیــار امتیــازات مدیریــت دانــش واحدهــای پژوهــش 10/2 ± 63/3 کــه نشــان مــی 
دهــد میانگیــن مدیریــت دانــش بیشــتر از حــد متوســط بــوده اســت. همچنیــن، نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن مدیریــت دانــش و 
ابعــاد تصمیــم گیــری مشــارکتی، ســاختار مســطح، جریــان صحیــح اطالعــات، عدالــت در پرداخــت و آمــوزش آنالیــن ســایبرنتیک ارتبــاط 

مســتقیم معنــی داری وجــود دارد )P<0/05( و بــا تعهــد ســازمانی و توســعه حــس مالکیــت ارتبــاط معنــی داری وجــود نــدارد. 
نتیجــهگیــری:یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مدیریــت دانــش در حــد مطلوبــی قــرار دارد و همچنیــن ســایبرنتیک در 
کارکنــان در حــد متوســطی قــرار دارد. بنابرایــن نیــاز اســت برنامــه ریــزی هــای منســجم در جهــت ارتقــای وضعیــت ســایبرنتیک در 

ســازمانها انجــام گیــرد تــا بتــوان از مزایــای مدیریــت دانــش بهــره بــرد. 
کلیدواژهها: مدیریت دانش، سایبرنتیک، کارکنان.
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مقدمه
ــاوت  ــر تف ــع دیگ ــا مناب ــه ب ــت ک ــمندی اس ــع ارزش ــش منب دان
قابــل توجهــی دارد و برخــالف منابــع دیگــر ارزش آن بــا افزایــش 
ــد و هرچــه بیشــتر اســتفاده شــود  ــدا مــی کن ــاء پی اســتفاده، ارتق
ارزش آن بــرای افــراد و ســازمان هــا بیشــتر خواهــد شــد )1(. دانش 
عنصــر اساســی یــک ســازمان بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتی و 
حداکثــر نتیجــه مــی باشــد. دانــش بهتریــن نیــروی محرکــه بــرای 
ــت اســت )2(. ســازمان  ــه و ســازمانی و موفقی عملکــرد کارآفرینان
هــای امــروزی دیگــر فرصــت هــای زمانــی ســازمان هــای دیــروز 
را ندارنــد، بنابرایــن بایــد همــواره بــه ســرعت و مهــارت، توانمنــدی 
ــت،  ــی رقاب ــد و در عرصــه کنون ــه دارن ــه روز نگ ــود را ب ــای خ ه
ــن  ــن بی ــد )3(. در ای ــا حرکــت کنن ــر از ســایر رقب ــک گام جلوت ی
ــا بیــش  ــش در ســازمان ه ــت دان ــش انســانی و مدیری نقــش دان
از پیــش نمایــان شــده اســت. ســازمان هــا بــه کمــک ایــن منبــع 
اســتراتژیک مــی تواننــد مزیــت رقابتی مناســب کســب کننــد و آن 
را حفــظ نماینــد. اگــر ســازمان هــا دانــش را خلــق کننــد یــا آن را 
انتشــار دهنــد تــوان و ظرفیتشــان بــرای پاســخگویی بــه شــرایط 

متغیــر دنیــای امــروز افزایــش مــی یابــد )4(.
ــش  ــر دان ــح و موث ــت صری ــوان مدیری ــه عن ــش ب ــت دان مدیری
ــف  ــرداری از آن تعری ــره ب ــف به ــای مختل ــیوه ه ــایی ش و شناس
مــی شــود )2(. مدیریــت دانــش در ســال هــای آغازیــن قــرن 21 
ــه عنــوان نمــاد رقابــت  ــرای بســیاری از کشــورهای پیشــرفته ب ب
ــای  ــرکت ه ــت. ش ــعه اس ــدرت و توس ــه ق ــتیابی ب ــل دس و عام
بــزرگ اروپایــی از ســال 2000 بــه بعــد حــدود 55% درآمــد خــود 
ــد )4(. مدیریــت دانــش  ــه مدیریــت دانــش اختصــاص داده ان را ب
را می تــوان مجموعــه ای از مکانیســم  هــای ســازمانی، سیاســتهای 
مدیریتــی و فنــاوری  هــای اطالعاتــی دانســت کــه از طریــق آن هــا 
ــد  ــذب و تولی ــر ج ــا از نظ ــروه  ه ــراد و گ ــار اف ــر رفت ــازمان، ب س
دانــش، انتقــال و اشــتراک دانــش، ســرمایه گذاری و اســتفاده 
مجــدد از دانــش، تأثیــر می گــذارد )5(. فراینــد مدیریــت دانــش از 
چهــار مرحلــه زیــر تشــکیل شــده اســت: 1( خلــق )ایجــاد(  دانــش: 
ایــن مرحلــه در بــر گیرنــده فعالیــت هایــی اســت کــه مرتبــط بــا 
ورود دانــش جدیــد بــه سیســتم اســت و شــامل توســعه، کشــف و 
ــه از چهــار فراینــد فرعــی  تســخیر دانــش مــی شــود. ایــن مرحل
ــی  ــری، ب( بیرون ــه پذی ــف( جامع ــت: ال ــده اس ــکیل ش ــر تش زی
ســازی، ج( انتشــار و د( درونــی ســازی. 2( انتقــال دانــش : اشــاره 
بــه فعالیــت هایــی دارد کــه در ارتبــاط بــا جریــان دانــش از یــک 
ــی  ــر دیگــر را شــامل م ــا نف ــه بخــش ی ــر ب ــک نف ــا ی بخــش ی
شــود و در بــر گیرنــده ارتباطــات ترجمــه، تبدیــل، تفســیر و تصفیــه 

دانــش مــی باشــد. انتقــال دانــش از طریــق دو نــوع فراینــد فرعــی 
انجــام مــی شــود: الــف( انتشــار )نشــر( : در ایــن مرحلــه، دانــش 
ضمنــی کارکنــان بــه شــکل آشــکار و صریــح در آمــده و در ســطح 
ســازمان گســترش پیــدا مــی کنــد. ب( ادغــام ؛ یکپارچــه ســازی 
دانــش در ســطح ســازمان. 3(حفــظ و نگهــداری دانــش و 4(کاربــرد 
دانــش )بهــره بــرداری از دانــش( : شــامل فعالیــت هایــی می شــود 
کــه در ارتبــاط بــا اجــرای دانــش در فرایندهــاي ســازماني هســتند. 
دانــش پــس از اکتســاب/ خلــق، توســط کارکنــان بــه کار گرفتــه 
میشــود )کســب تجربــه( و بـــا اســـتفاده عملــي از دانــش، فراینــد 
تبدیــل/ انتقــال دانــش ضمنــي بــه صریــح انجــام مــي پذیــرد )6(.
عــدم برنامه هــای مدیریــت دانــش خطــرات زیــادی ماننــد کاهــش 
ــات، دور  ــازی اطالع ــات، مرتب س ــب اطالع ــرای ترکی ــت ب ظرفی
ــاد  ــش در اعتم ــود؛ افزای ــات موج ــذاری اطالع ــن و ارزش گ انداخت
ــش  ــت دان ــن مدیری ــردارد. بنابرای ــات و... را درب ــه اطالع ــا ب نابج
ــتماتیک  ــه سیس ــدون توج ــتی ب ــای بهداش ــت ه ــز مراقب در مراک
ــن خطــر همــراه  ــا ای ــت ب ــی متخصصــان مراقب ــه دانــش ضمن ب
اســت کــه حتــی مــی توانــد باعــث کاهــش دانــش جمعــی مراکــز 
ــی  ــکاران )2009( بررس ــه گاون و هم ــود. )7(. مطالع ــی ش مراقبت
ــان  ــتی دو جری ــای بهداش ــت ه ــش در مراقب ــت دان ــای مدیری ه
تحقیقاتــی مهــم و مجــزا را نشــان مــی دهــد. اواًل، تــالش زیــادی 
بــرای درک ویژگی هــای معمــول اطالعــات و دانــش در اقدامــات 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت، ب ــده اس ــام ش ــتی انج ــای بهداش مراقبت ه
ترجیــح دانــش محلــی خــاص بــه جــای دانــش عمومــی از راه دور، 
و دوم اینکــه شــیوع عــدم قطعیــت و تکثیــر دانــش پزشــکی، کــه 

مــی توانــد منجــر بــه خطــر اضافــه بــار اطالعــات شــود )8(
 فنــاوری در سیســتم  هــای ســالمت بســیار مهــم اســت امــا بــه 
ــای  ــود، تالش ه ــرفت ش ــث پیش ــد باع ــود نمی توان ــودی خ خ
ــاوری اطالعــات  ــرای گســترش مدیریــت فن ــادی ب تحقیقاتــی زی
ــت  ــای مدیری ــت )7(. مزای ــده اس ــام ش ــش انج ــت دان ــه مدیری ب
ــت  ــرای مدیری ــر اج ــال حاض ــت. در ح ــر اس ــکار ناپذی ــش ان دان
ــی جهــت  ــت بهداشــت عموم ــش در حــوزه پزشــکی و مدیری دان
ــوع  ــک موض ــور، ی ــش مح ــتی پژوه ــز بهداش ــک مرک ــاد ی ایج
بســیار مهمــی مــی باشــد. بیمارســتان هــای پژوهــش محــور بــه 
عنــوان نوعــی موسســات معمولــی دارای دانــش فشــرده، مهــارت 
بــر و پرســنل فشــرده و دارای وفــور دارایــی هــای دانــش صریــح و 

ــی، مــی باشــند )9(. ضمن
در خصــوص تعهــد کارکنــان بــه ســازمان، و درک کارکنــان 
ــازمان  ــود در س ــای خ ــش ه ــش و فرانق ــتقالل نق ــزان اس از می
ــی  ــی مختلف ــای مدیریت ــوری ه ــای آن تئ ــری ه ــم گی و تصمی



نشریه پژوهش پرستاری، دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

26

وجــود دارد. یکــی از ایــن نظریــه هــای مــدل ســایبرنتیک اســت. 
مدیریــت ســایبرنتیک بــه معنــای دانــش کارآمــد و ســازمان یافتــه 
ــن  ــی قوانی ــرد عین ــع کارب ــایبرنتیک در واق ــت س ــت. مدیری اس
ســایبرنتیک طبیعــی بــرای انــواع ســازمان هــا و مؤسســات 
ــایبرنتیک  ــد )10(. س ــی باش ــا م ــان ه ــط انس ــده توس ــاد ش ایج
ــأت  ــت« نش ــر هدای ــی »هن ــه معن ــی Kibernetes ب از واژه یونان
ــه معنــای تعامــل کنــش هــا، اهــداف، بازخــورد،  گرفتــه اســت. ب
پیــش بینــی هــا و پاســخ در هــر سیســتمی می باشــد. ســایبرنتیک 
یــک زمینــه مطالعاتــی فــرا رشــته ای مــی باشــد کــه بــر رشــته 
ــوژی  ــات، زیســت شناســی، فیزیول ــرق، ریاضی ــای مهندســی ب ه
ــذارد )11(.  ــی گ ــر م ــی، انســان شناســی و روانشناســی تاثی عصب
تمرکــز ســایبرنتیک بــرای سیســتم های پیچیــده اعمــال می شــود 
ــتراک گذاری  ــر اش ــه ب ــت ک ــراه اس ــی هم ــا مدل های ــب ب و اغل
ــه صــورت  ــد. ارتباطــات ب ســریع و دقیــق اطالعــات تمرکــز دارن
تراکنشــی بــا حلقــه هــای بازخــورد بیــن افــراد و سیســتم هــا در 
نظــر گرفتــه مــی شــود. اطالعــات پــردازش و درونــی مــی شــود و 
گیرنــده درک مــی کنــد و متعهــد مــی شــود کــه اقداماتــی بــرای 

ــچ اقدامــی انجــام نشــود )12(. ــا هی ــر انجــام بدهــد ی تغیی
ســایبرنتیک از نظریــه کلــی سیســتم هــا سرچشــمه می گیــرد و به 
نحــوه عملکــرد هــر سیســتمی مربــوط مــی شــود. موضوعاتــی که 
ســایبرنتیک بــه آنهــا مــی پــردازد عبارتنــد از: هماهنگــی، تنظیــم و 
کنتــرل اســت و منعکــس کننده زاویــه متفاوتــی از مطالعاتی اســت 
کــه اساســاً رفتارگرایانــه و عملکــردی اســت. ســایبرنتیک بــه اشــیا 
توجهــی نــدارد بلکــه بــه چگونگــی و نحــوه رفتارهــا مــی پــردازد. 
ــائل  ــه مس ــه ب ــایبرنتیک، توج ــت س ــی مدیری ــه اصل )11(. وظیف
ــذاری  ــدف گ ــون ه ــی چ ــوع های ــت  و موض ــازمانی اس درون س
کنتــرل، تصمیــم گیــری مشــارکتی، ســاختارهای مســطح، جریــان 
صحیــح اطالعــات و توســعه حــس مالکیــت را مــورد توجــه قــرار 
مــی دهــد )3(.  مدیریــت ســایبرنتیک بــه معنــای دانــش کارآمــد 
و ســازمان یافتــه مــی باشــد )10(. مفهــوم ســایبرنتیک دارای ابعــاد 
مهمــی ازجملــه تمایــزات و روابــط، تنــوع و محدودیــت، آنتروپــی و 
اطالعــات، هــدف گــذاری و کنتــرل، بازخــورد و ضــرورت تنــوع و 
قاعــده تصمیــم اســت )1(. تمایــزات و روابــط: ســازمان، اطالعــات 
و دانــش موردنیــاز را بــا هــدف برقــراری ارتبــاط میــان کارکنــان 
خــود بــه گونــه ای ســازماندهی مــی کنــد کــه همــه افــراد بتوانــد 
ــردی و  ــش ف ــری از دان ــا بهرهگی ــی و ب ــاط منطق ــک ارتب در ی
ــد،  ــی هدفمن ــند و در تالش ــاط باش ــر در ارتب ــا یکدیگ ــازمانی ب س
بــه تحقــق اهــداف ســازمانی کمــک کننــد. در ایــن فراینــد همــه 
افــراد ســازمان صرفنظــر از دانــش فــردی و ذهنــی، از خــرد جمعی 

تبعیــت کــرده و بــه تعامــل بــا یکدیگــر مــی پردازنــد )13(. تنــوع و 
محدودیــت: تنــوع حالتهــای مختلفــی اســت کــه سیســتم از خــود 
نشــان مــی دهــد. بــه طــور کلــی اگــر تنــوع واقعــی حالتهایــی کــه 
سیســتم مــی توانــد نشــان دهــد کمتــر از تنــوع حالتهــای باشــد 
کــه مــا مــی توانیــم بــه طــور بالقــوه در نظــر بگیریــم، اصطالحــًا 
ــدم  ــت، ع ــت. محدودی ــده اس ــدود ش ــتم مح ــم سیس ــی گویی م
اطمینــان مــا را از دانــش ســازمانی کاهــش میدهــد و بــه مــا اجــازه 
میدهــد تــا پیشــگویی هــای الزم را انجــام دهیــم )1(. آنتروپــی و 
اطالعــات: در هــر سیســتم عواملــی بــه نــام آنتروپــی وجــود دارنــد 
کــه در خــالف جهــت نظــم سیســتم عمــل مــی کننــد و مختــل 
کننــده انتظــام سیســتم هســتند، بــه ایــن عوامــل آنتروپــی گوینــد 
ــوع اســت. آنتروپــی مثبــت کــه عملکــردش در جهــت  ــر دو ن و ب
خــالف نظــم سیســتم اســت و آنتروپــی منفــی در خــالف جهــت 
آنتروپــی مثبــت اســت )14(. هــدف گــذاری و کنتــرل: ســایبرنتیک 
ــود.  ــی ش ــر درک م ــازمانهای مؤث ــم س ــوان عل ــه عن ــاً ب عموم
ســازمانهایی مؤثرنــد کــه دارای هــدف بــوده و بــرای رســیدن بــه 
آن گام بردارنــد. مهمتریــن نــوآوری ســایبرنتیک توضیــح آن دربارة 
ــبب  ــرل س ــش کنت ــت دان ــت )14(. در مدیری ــی اس ــدف گرای ه
مــی شــود تــا اطالعــات و دانــش مــورد نیــاز ســازمان بــه شــکل 
مطلــوب گــردآوری، ســازماندهی، پــردازش و مــورد بهــره بــرداری 
ــد ســازمان در جســتجوی آن دســته از  ــن فراین ــرد. در ای ــرار گی ق
ــا بهــره گیــری مفیــد از آنــان بــه  اطالعاتــی اســت کــه بتوانــد ب
ــده داشــته  ــه آین ــن ب ــه دهــد و نگاهــی مطمئ ــت خــود ادام فعالی
ــی  ــام ارتباط ــت پی ــی برگش ــورد نوع ــورد: بازخ ــد )15(. بازخ باش
ــه  ــه ب ــا غیرعامدان ــه ی ــه طــور عامدان ــده ب اســت کــه در آن گیرن
پیــام فرســتنده واکنــش نشــان میدهــد. ایــن پیامهــا بــه فرســتنده 
امــکان مــی دهنــد تــا وضعیــت ارتباطــی خــود بــا مخاطبانــش را 
ارزیابــی کنــد. نظامهــای ســالم ارتباطــی بازخــورد را غنیمتــی برای 
اصــالح خــود قلمــداد مــی کنند و نقــش مهمــی در ارتباطــات بازی                                                                                                 
ــیر                ــا تفس ــای م ــه پیامه ــد چگون ــا میگوی ــه م ــرا ب ــد زی ــی کن م
مــی شــوند )15(.  ضــرورت تنــوع و قاعــدة تصمیــم: بــا افزایــش 
میــزان تنــوع در سیســتم بایــد تنــوع موجود در ســازوکار کنتــرل نیز 
افزایــش یابــد. اشــبی ایــن اصــل را قانــون ضــرورت تنــوع نامیــده 
اســت. درواقــع، بــرای برخــورد موفقیــت آمیــز بــا تنــوع موجــود در 
سیســتم، تنــوع در ســاز وکار کنترلــی ضــرورت دارد. قانــون اشــبی 
یــک نیــاز اساســی بــه کنتــرل را شــرح میدهــد کــه میگویــد تنــوع 
اقدامــات موجــود در هــر سیســتم کنترلــی بایــد حداقــل بــه انــدازه 
تنــوع رفتارهــای موجــود در یــک سیســتم کنتــرل شــده گســترده 
باشــد، تنهــا پــس از ایــن اســت کــه سیســتم کنترلــی قــادر اســت 
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بــا هــر تنــوع رفتــاری در سیســتم کنتــرل شــده اقدامــات مناســب 
را انجــام دهــد و بــر هــر خروجــی حاصــل از تعامــل تســلط داشــته 

باشــد )14(. 
مدیریــت ســایبرنتیک، قرائــت جدیــد و روزآمــدی از نظریــه 
ــه سیســتمی  ــی اســت. نظری ــای خدمات سیســتمها در ســازمان ه
بــه دنبــال ایجــاد نوعــی تفکــر کل گــرا در ذهــن مدیــران اســت. 
اساســاً رفتــار ســایبرنتیک کــه شــبیه نگــرش مدیریــت سیســتمی 
ــی  ــط داخل ــه بررســی محی ــود ب ــواهد موج ــر اســاس ش اســت، ب
ــرل خشــک،  ــدف کنت ــرای ه ــه ب ــه ن ــردازد؛ البت ــی پ ــازمان م س
ــل  ــت ح ــی در جه ــت های ــاختن فعالی ــگ س ــرای هماهن ــه ب بلک
مشــکل و تصمیــم گیــری مشــارکتی. زمانــی کــه واحــد مرکــزی 
ســازمان، مشــکل یــا تهدیــدی را شناســایی کــرد، شــروع بــه انجام 
ــان برداشــتن آن مــی  ــا از می عملکردهایــی در جهــت تصحیــح ی
کنــد. مدیریــت ســایبرنتیک در ســازمان بــا بررســی محیــط داخلــی 
بــه دنبــال ســاختاری اســت کــه عوامــل و شــاخص هــای خــود را 
بــا هــدف دســتیابی بــه سیســتم هــای خــود اصــالح )خودکنتــرل(، 
کــه خــاص سیســتم هــای ســایبرنتیک محــور اســت، بــه صــورت 
ــن  ــد. در ای ــا ســازماندهی کن ــت ه ــرای انجــام فعالی ــگ ب هماهن
راســتا مدیریــت ســایبرنتیک بــه دنبــال حــذف ســاختارهای ســنتی 
ــتم  ــا و سیس ــش ه ــان بخ ــات می ــهیل ارتباط ــد و تس و ناکارآم
ــه  هــای فرعــی درون ســازمانی اســت. مدیریــت ســایبرنتیک و ب
کارگیــری آن در ســطوح مدیریتــی از ســوی پزشــکان بیمارســتانها 
و کارکنــان بهداشــتی مــی توانــد در پاســخگویی و انعطــاف پذیری 
ــته  ــده ای داش ــن کنن ــش تعیی ــی نق ــردی و مهارت ــاری، کارک رفت

باشــد )16(.
ــوارد  ــر آن از م ــش و عوامــل تاثیرگــذار ب ــت دان ــه مدیری توجــه ب
مهمــی اســت کــه مــی توانــد زمینــه ســاز مداخــالت مرتبط باشــد. 
لــذا بــا توجــه بــه عــدم مطالعــه مشــابه، مطالعــه حاضــر بــا هــدف 
ــا مدیریــت دانــش از  تعییــن وضعیــت ســایبرنتیک و ارتبــاط آن ب
ــام  ــران انج ــی ته ــتاری و مامای ــکده پرس ــان دانش ــدگاه کارکن دی

گرفــت. 

روش کار 
پژوهــش حاضــر، توصیفــی- همبســتگی و از نوع مطالعــات مقطعی 
ــان و  ــه کارکن ــامل کلی ــن پژوهــش ش ــاري ای ــه آم اســت . جامع
ــی دانشــگاه  ــأت علمــی دانشــکده پرســتاری و مامای اعضــای هی
ــه  ــش ب ــای پژوه ــه ه ــد. نمون ــی باش ــران م ــکی ته ــوم پزش عل
صــورت سرشــماری بــه مطالعــه وارد شــدند کــه بــر ایــن اســاس 
تعــداد 173 نفــر بــرای حجــم نمونــه تعییــن شــد. معیارهــای ورود 

ــی  ــتاری و مامای ــکده پرس ــتغال در دانش ــامل اش ــش ش ــه پژوه ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه 

ــود. معیــار خــروج تکمیــل ناقــص پرسشــنامه بــوده اســت. ب
ــط  ــه محی ــس از کســب مجوزهــای الزم، پژوهشــگر خــود را ب پ
ــح داد و  ــش را توضی ــداف پژوه ــوده و اه ــی نم ــش معرف پژوه
ــد.  ــذ گردی ــش اخ ــای پژوه ــه ه ــه از نمون ــه آگاهان ــت نام رضای
ــأت علمــی  ــان و اعضــای هی ــن کارکن ــداد 173 پرسشــنامه بی تع
دانشــکده پرســتاری و مامایــی  توزیــع و بــه صــورت خودگزارشــی 
تکمیــل شــد. کل مــدت زمــان جمــع آوری پرسشــنامه ســه هفتــه 
بــود. از کل پرسشــنامه هــای توزیــع شــده 164 پرسشــنامه جمــع 
ــل نقــص در  ــه دلی ــز 3 پرسشــنامه ب ــداد نی ــن تع آوری شــد. از ای
پاســخگویی از رونــد مطالعــه حــذف و در نهایــت 161 پرسشــنامه 
ــتخراج،  ــس از اس ــد. پ ــاری ش ــل آم ــه و تحلی ــد تجزی وارد رون
جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی نظیــر فراوانــی 
مطلــق و نســبی و میانگیــن و آزمــون هــای آمــاری نظیــر ضریــب 
ــتفاده  ــزار SPSS نســخه 25 اس ــرم اف ــون در ن همبســتگی پیرس

ــد. گردی
ــامل  ــمتی ش ــه قس ــنامه ای س ــا، پرسش ــردآوری داده ه ــزار گ اب
اطالعــات فــردی، پرسشــنامه ســایبرنتیک و پرسشــنامه مدیریــت 

ــود. دانــش ب
- پرسشــنامه اطالعــات فــردی شــامل ســن، جنــس، رشــته، میزان 
تحصیــالت، وضعیــت تاهــل، ســابقه کاری، وضعیــت اســتخدامی و 

میــزان آشــنایی بــا فنــاوری هــای اطالعاتــی بوده اســت. 
ــرای  ــه( ب ــوال )گوی ــه دارای 23 س ــایبرنتیک ک ــنامه س - پرسش
ــری  ــم گی ــه هــای تصمی ســنجش ســایبرنتیک کــه شــامل مولف
مشــارکتی، تعهــد، عدالــت در پرداخــت، ســاختار مســطح، جریــان 
ــن   ــوزش آنالی ــت و آم ــس مالکی ــعه ح ــات، توس ــح اطالع صحی
ــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ   اســتفاده شــد. پایایــی پرسشــنامه ب

ــد )1(. ــرآورد ش 0/89 ب
- پرسشــنامه مدیریــت دانــش کــه دارای  19 ســؤال مربــوط بــه 
ارزیابــی اقدامــات مدیریــت دانــش اســت. بــرای ســنجش مدیریت 
ــش از پرسشــنامه اســتاندارد اســتفاده شــده اســت کــه ایجــاد  دان
ــش و  ــال دان ــل و انتق ــش، تبدی ــداری دان ــظ و نگه ــش، حف دان
بــه کارگیــری دانــش را مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد. پایایــی 
پرسشــنامه بــر اســاس روش آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرسشــنامه 

ــر 0/893 بدســت آمــد )17(.  براب

یافته ها
در مطالعــه حاضــر تعــداد 161 نمونــه وارد مطالعــه شــدند. 
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ــه  ــه ب ــورد مطالع ــه هــای م ــت شــناختی نمون ویژگیهــای جمعی
ایــن شــرح مــی باشــد: زنــان 139 نفــر )86/4%( دارای بیشــترین 
فراوانــی و مــردان بــا  22 نفــر )13/6%( کمتریــن فراوانــی را 
ــه رده  ــوط ب ــی مرب ــا ســن بیشــترین فراوان ــتند.  در رابطــه ب داش
ــه  ــوط ب ــنی مرب ــن رده س ــن 50-41 )42/7%( و کمتری ــنی بی س
ــود.  51 نفــر )31/6%( واحدهــای مــورد  رده ســنی 30-20 )7%( ب
مطالعــه عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بودنــد. در رابطــه بــا رشــته 
تحصیلــی اعضــای هیــأت علمــی بیشــترین فراوانــی مربوطــه بــه 
ــوط  ــی مرب ــن فراوان ــر )76/5%( و کمتری ــتاری 39 نف ــته پرس رش
ــای  ــت واحده ــود.  اکثری ــر )23/5%( ب ــی 12 نف ــته مامای ــه رش ب
ــرا  ــی دکت ــدرک تحصیل ــر )30/5%( دارای م ــه 49 نف ــورد مطالع م
و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه مقطــع تحصیلــی دیپلــم28 نفــر 

ــدول1(..  ــود )ج )17/4%( ب

یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار 
ــه 12/3±75/4 در  ــورد مطالع ــای م ــایبرنتیک واحده ــازات س امتی
حــد متوســط )نمــره کل 115( قــرار داشــت. همچنیــن میانگیــن 
ــازات مدیریــت دانــش واحدهــای پژوهــش    ــار امتی و انحــراف معی
ــن  ــد میانگی ــی ده ــان م ــه نش ــره کل 95( ک 10/2 ± 63/3 )نم

ــود )جــدول 2(.   ــش بیشــتر از حــد متوســط ب ــت دان مدیری
همچنیــن، نتایــج پژوهــش نمایانگــر ایــن موضــوع بــود کــه بیــن 
ــاختار  ــارکتی، س ــری مش ــم گی ــاد تصمی ــش و ابع ــت دان مدیری
مســطح، جریــان صحیــح اطالعــات، عدالــت در پرداخــت و آموزش 
آنالیــن ســایبرنتیک ارتبــاط مســتقیم معنــی داری وجــود دارد. امــا 
ابعــاد تعهــد ســازمانی و توســعه حــس مالکیــت بــا مدیریــت دانش 

ارتبــاط معنــی داری نداشــت )جــدول3(.

 جدول:1توزیع فراواني نمونه به تفکیک جنس، سن، اشتغال،رشته، سال و مورد استفاده

درصدتعدادمتغیر

جنسیت
13986/4زن
2213/6مرد

سن

30-20117
40-313723
50-416942/7

4427/3باالی 50 سال

وضعیت تاهل
2415مجرد
13785متاهل

مقطع تحصیلی

2817/4دیپلم
3823/6کارشناسی

4628/5کارشناسی ارشد
4930/5دکتری

وضعیت استخدامی
11068/3رسمی
1911/8پیمانی
3219/9غیره

میزان آشنایی با فناوری 
اطالعات

138/1کم
7345/4متوسط
7546/5خوب
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جدول:2میانگین و انحراف معیار مولفه های سایبرنتیک و مدیریت دانش

میانگین± انحرافمعیار

سایبرنتیک

3/4 ± 14/9تصمیم گیری مشارکتی
1/8 ± 10/5تعهد سازمانی

2/4 ±  10/4عدالت در پرداخت 
2/2 ± 10/2ساختار مسطح

2/3 ± 10/4جریان صحیح اطالعات
2/1 ± 9/4توسعه حس مالکیت

3/6 ± 13/1آموزش آنالین
4/3±75/12سایبرنتیک

10/2 ± 63/3مدیریت دانش

جدول3: ارتباط بین ابعاد سایبرنتیک  و مدیریت دانش از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش

مدیریتدانش
سایبرنتیک

گیریتصمیم
عدالتدرتعهدمشارکتی

جریانصحیحساختارمسطحپرداخت
اطالعات

حستوسعه
آموزشآنالینمالکیت

r= 0/482
P=0/021

r= 0/21
P=0/628

r= 0/637
P=0/0310

r= 0/415
P=0/0421

r= 0/526
P=0/0389

r= 0/337
P=0/432

r= 0/415
P=0/0461

r= 0/531
P=0/0430

بحث
ــاط  ــاد ســایبرنتیک و ارتب ــت ابع ــق، شناســایی وضعی هــدف تحقی
ــان دانشــکده پرســتاری  ــدگاه کارکن ــش از دی ــت دان ــا مدیری آن ب
ــات  ــود. در تحقیق ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش و مامای
ــه  ــه اهمیــت مدیریــت دانــش در ســازمان هــا پرداخت مختلفــی ب
شــده اســت. براســاس مــدل عمومــی دانــش در ســازمان، چرخــه 
ــداری و  ــازمان، نگه ــش در س ــش شــامل ایجــاد دان ــت دان مدیری
ــری  ــه کارگی ــت ب ــازمان و در نهای ــر س ــش در سراس ــال دان انتق
آن اســت. یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مدیریــت 
دانــش در کارکنــان دانشــکده پرســتاری و مامایــی علــوم پزشــکی 
تهــران در حــد مطلوبــی قــرار دارد. در ایــن راســتا نتایــج مطالعــه 
ــش  ــتراک دان ــه اش ــز نشــان داد ک ــکاران )2020( نی Cai li و هم

ــت )2(.  ــوده اس ــط ب ــد متوس ــه در ح ــورد مطالع ــای م در واحده
ــا و  ــارت ه ــه مه ــري و ارائ ــه کارگی ــد ب ــش فراین ــت دان مدیری
ــراد در ســازمان اســت کــه توســط فــن آوري  تخصــص هــاي اف
اطالعــات پشــتیباني مــي شــود. مدیریــت دانــش، فراینــد خلــق و 
تســهیم، انتقــال و حفــظ دانــش بــه گونــه اي اســت کــه بتــوان آن 
را بــه شــیوه اي اثربخــش در ســازمان مورد اســتفاده قــرار داد )14(.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ابعــاد ســایبرنتیک از دیــدگاه 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــرار دارد. ک ــطی ق ــت متوس ــان در وضعی کارکن
ــه  ــه هم ــان داد ک ــز نش ــکاران نی ــش و هم ــک بخ ــه نی مطالع

ابعــاد ســایبرنتیک در وضعیــت نســبتاً مطلوبــی قــرار داشــته اســت 
)18(. یافتــه هــای غیــوری و همــکاران )2017( نیــز بیانگــر ایــن 
ــا در  ــازمان ه ــی س ــایبرنتیک در برخ ــاد س ــه ابع ــود ک موضــوع ب
وضعیــت مناســبی قــرار ندارنــد )1(. مطالعــه ترکاشــوند و همــکاران 
نشــان مــی دهــد کــه بُعــد تعامــالت مدیریــت ســایبرنتیک دارای 
باالتریــن میانگیــن و تصمیــم گیــری دارای پاییــن تریــن میانگیــن 
ــط  ــت متوس ــایبرنتیک در وضعی ــاد س ــی ابع ــند و تمام ــی باش م
قــرار داشــتند )3(. و بــه طــور کلــی وضعیــت ســایبرنتیک در حــد 
ــه  ــج مطالع ــا نتای ــا ب ــه ه ــن یافت ــه ای ــرار داشــت. ک متوســطی ق

ــود.  حاضــر همســو ب
ــن  ــه بی ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــن یافت همچنی
ــطح،  ــاختار مس ــت، س ــت در پرداخ ــاد عدال ــش و ابع ــت دان مدیری
جریــان صحیــح اطالعــات و آمــوزش آنالیــن ســایبرنتیک ارتبــاط 
معنــی دار مســتقیمی وجــود دارد. در پژوهــش هــای گوناگــون نیــز 
کاوش ســایبرنتیک در بــه کارگیــری انــرژی ســازمان هــا و افــراد 
بــرای دســتیابی بــه اثربخشــی نشــان داده شــده اســت و مدیریــت 
ســایبرنتیک در ســازمان هــای یادگیرنــده مؤثــر بــوده اســت. برخی 
از تحقیقــات ســایبرنتیک را بــر مدیریــت دانــش مؤثــر دانســته انــد 
ــری ســازمانی  ــر یادگی ــات ســایبرنتیک را ب )10(. برخــی از تحقیق
مؤثــر دانســته انــد )14(. همچنیــن O’Grady و همــکاران )2016( 
ــرای  ــایبرنتیک ب ــتفاده از س ــا اس ــوان ب ــی ت ــه م ــد ک نشــان دادن
 Schuh .)19( ــرد ــتفاده ک ــازمان اس ــت س ــرل سیســتم مدیری کنت
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ــای  ــه دیدگاه ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــکاران )2016( ب و هم
فناوری هــای  اســتقرار  و  کنتــرل  در  می توانــد  ســایبرنتیکی 
ــد )20(.  ــر باش ــیار مؤث ــی بس ــه روش تعامل ــش ب ــت دان مدیری
ســایبرنتیک بــا ویژگیهایــي هــم چــون روابــط میــان اجــزاء، تنــوع 
و محدودیــت بــراي کاهــش عــدم اطمینــان، آنتروپــي و چرخــش 
ــش  ــراي کاه ــرل ب ــذاري و کنت ــدف گ ــن ه ــات و همچنی اطالع
انحرافــات درون سیســتم، بازخــورد و ضــرورت تنــوع بــرای تصمیم 
گیــری در شــرایط متنــوع مــی توانــد در تســهیل و بــه کارگیــری 

ــه ســزایي داشــته باشــد )14(.  دانــش در ســازمان تأثیــرات ب
بنابرایــن، ایــن پژوهــش نشــان مــي دهــد کــه ســایبرنتیک و عمل 
بــه ویژگیهــاي آن کــه مختــص ســازمان هــاي ســایبرنتیک محور 
ــورد  ــازمان م ــش در س ــت دان ــد مدیری ــعه فرآین ــر توس اســت و ب
نظــر تأثیرگــذار اســت و از طرفــي دیگــر، اقدامــات مدیریــت دانــش 
نیــز بــر ســهولت اجــراي ویژگیهــاي ســایبرنتیک در ســازمان مؤثــر 

اســت )14(.
یافتــه هــا نشــان داد کــه بیــن مدیریــت دانــش و تعهــد ســازمانی 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت. ک ــته اس ــود نداش ــی داری وج ــاط معن ارتب
مطالعــه غیاثــی و همــکاران نیــز نشــان مــی دهــد بیــن مدیریــت 
ــدارد )10,  ــی داری وجــود ن ــاط معن ــش و تعهــد ســازمانی ارتب دان
19( مدیریــت ســایبرنتیک در برخــی ســازمان هــا از جملــه 
کتابخانــه هــا نمــی توانــد نقــش مهمــی در ایجــاد زیرســاخت های 
ــز  ــن مراک ــد. ای ــته باش ــازمان داش ــازی در س ــرای اعتمادس الزم ب
ــد.  ــر مــی کن ــان درگی ــرای کارکن ــه طــور گســترده ب شــرایط را ب
بنابرایــن، کارکنــان نمــی تواننــد خــود را وقــف رونــد ســایبرنتیک 
مدیریــت کننــد. اســتفاده از ویژگــی هــای ســایبرنتیک مدیریتــی 
ماننــد تصمیــم گیــری کارشناســان نمــی توانــد منجــر بــه اعتمــاد 
ســازمان شــود. چــرا کــه کارکنــان کتابخانــه، همگــی بــا ســطوح 
علمــی بــاال و همچنیــن احســاس مالکیــت در میــان آنهــا، نمــی 
تواننــد بــه اعتمــاد ســازمانی بــه کتابخانــه هــا منجــر شــوند. تعهــد 
ســازمانی و برابــری پرداخــت نتوانســت اعتمــاد ســازمانی را افزایش 
دهــد، همچنیــن جریــان صحیــح اطالعــات و آمــوزش آنالیــن در 
ــت،  ــته اس ــازمانی نداش ــاد س ــر اعتم ــری در تغیی ــا تأثی کتابخانه ه
ــای  ــد الیه ه ــا می توان ــطح در کتابخانه ه ــاختار مس ــاد س ــا ایج ام
مدیریتــی را کاهــش دهــد. کتابخانــه هایــی کــه بــه طــور قابــل 

توجهــی در فرآینــد اعتمــاد ســازمانی موثــر هســتند )10(
ــاد  ــش اعتم ــا افزای ــش ی ــایبرنتیک در کاه ــی، س ــور کل ــه ط ب
ــت  ــوده اس ــر نب ــکی مؤث ــای پزش ــن کتابخانه ه ــه ای ــازمانی ب س
)10(. در حالــی کــه یافتــه هــای Hendriks و همــکاران )2016( 

ــازمانی  ــد س ــش و تعه ــت دان ــن مدیری ــه بی ــد ک ــی ده نشــان م
در نمونــه هــای مــورد مطالعــه ارتبــاط معنــی داری وجــود داشــته 
اســت )7(. کــه بایافتــه هــای مطالعــه حاضــر همســو نمــی باشــد. 
ــف در  ــای مختل ــش ه ــک بخ ــون تفکی ــی چ ــه های ــود مؤلف وج
ســازمان، ارتباطــات گســترده در بیــن کارکنــان و واحدهــا، واگذاری 
بــه موقــع اطالعــات بــه کارکنــان، کانــال ارتباطــی مناســب بــرای 
ــور  ــه منظ ــراد ب ــن اف ــل بی ــازمان، تعام ــات در س ــع اطالع توزی
ــن  ــن روش ــا و قوانی ــتورالعمل ه ــازمانی، دس ــدت س ــظ وح حف
ــای  ــم ه ــذ تصمی ــداوم، اخ ــریع و م ــی س ــزارش ده ــازمانی، گ س
مناســب براســاس اهــداف ســازمان باعــث مــی شــود کــه ســازمان 
ــد و از  ــق باش ــش موف ــری دان ــه کارگی ــداری و ب ــب، نگه در کس
نظــر رعایــت مؤلفــه هــای ســایبرنتیک موفــق شــود. و از ســوی 
دیگــر وجــود گــروه هــای یادگیــری مناســب، در اختیــار گذاشــتن 
ــن  ــل در بی ــود آزادی عم ــر، وج ــا همدیگ ــان ب ــارب کارکن تج
ــده هــای خــود، برگــزاری دوره  ــاده ســازی ای ــان جهــت پی کارکن
هــای آموزشــی و ســمینارها جهــت ارتقــا دانــش کارکنــان، موجــب 
موفقیــت ســازمان در پیــاده ســازی مدیریــت دانــش مــی گــردد )2, 
ــود کــه پیشــنهاد  ــی ب 7(. پژوهــش حاضــر دارای محدودیــت های
ــه  ــود. مطالع ــه ش ــر گرفت ــدی درنظ ــات بع ــود در مطالع ــی ش م
حاضــر در یــک ســازمان و بــه صــورت مقطعــی انجــام شــده اســت 
کــه پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات مشــابه در ســازمانهای بزرگتــر 
ــه بیشــتر  ــا حجــم نمون و در محیطهــای غیــر علــوم پزشــکی و ب

انجــام شــود و نتایــج مــورد مقایســه قــرار گیــرد. 

نتیجه گیری
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مدیریــت دانــش در 
ــان در  ــن ســایبرنتیک در کارکن ــرار دارد و همچنی ــی ق حــد مطلوب
حــد متوســطی قــرار دارد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود برنامــه ریــزان 
ــای  ــتای ارتق ــر در راس ــازمانی، مداخــالت موث ــتگذاران س و سیاس
ــش  ــت دان ــدف مدیری ــا ه ــازمانها را ب ــایبرنتیک س ــت س وضعی

ــد.  ــر در ســازمان انجــام دهن ــوب ت مطل

سپاسگزاری
ــکاری  ــد از هم ــی دانن ــود الزم م ــر خ ــه ب ــن مقال ــندگان ای نویس
ــوم  کارکنــان محتــرم دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه عل
پزشــکی تهــران کــه در جمــع آوری داده هــا پژوهشــگران را یــاری 

رســاندند، تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آورنــد.
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